
 

 

Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu 

Käsityötä ja taitoa      Tiedote 4.5.2021 

 

 

     

      

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu antaa käsityön taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille Jyväskylässä, Joutsassa ja 

Saarijärvellä. Käsityökoulussa opitaan taitoja ja muotoilua. Opetuksessa käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen tulevat tutuksi 

taiteen, tieteen ja teknologian kautta. Käsityökoulussa opiskelee vuosittain noin 250 oppilasta. Käsityötä ja taitoa -näyttely kertoo Taito 

Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista 

elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa. Näyttelyn tarinoita, tuotteita ja esineitä voi tulla kokemaan ja näkemään Suomen 

käsityön museon Näytönpaikkaan Kilpisenkatu 12, 4.5.-27.6.2021 ikkunoihin kellon ympäri. 

 

kuvateksti: 

Onnea 30-vuotiaalle Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoululle! 

 

 

 

 

 

 

Mistä käsityökoulu on tehty? 

• käsityökoulua vuodesta 1990, 4-vuotiaista aikuisiin 

• Opetusministeriöltä koulutuksen järjestämislupa v.2000 

• opetusta annetaan käsityön taiteen perusopetuksen 

laajan oppimäärän mukaan 

• toimintaan saadaan tuntiperusteista avustusta opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä 

• opetus perustuu valtakunnalliseen ja koulukohtaiseen 
käsityön taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, 
lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta 

• opinnot jakaantuvat varhaisiän käsityökasvatukseen, 

perusopintoihin ja syventäviin opintoihin 

• Opetusministeriön myöntämä Lasten päivän palkinto 

Jyväskylän käsityökoululle 2008 

• koulu osallistuu Taito ry:n käsityötaiteen taiteen 

perusopetuksen kehittämisryhmätyöskentelyyn sekä 

OPH:n ja OKM:n hankkeisiin ja projekteihin 

• julkaisuja eri projekteista ja hankkeista 

• kummikoulutoiminta ja kansainvälisyys 

• näyttelytoimintaa ja tapahtumia vuosittain 

• Vuosittainen Valo virtaa -tapahtuma Tourujoella ja siihen 
liittyvät ympäristötaideteokset Tourujoen puistossa 
järjestetään yhteistyössä Valon kaupunki Jyväskylän 
kanssa tavoittaen yli 100 000 henkilöä viikonlopun aikana! 

• hakuaika on huhti-toukokuussa. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella läpi vuoden.  

• ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 

• lukukausi- ja materiaalimaksu 

• seuraa Youtube-kanavaa, Facebook-sivua ja Instagramia! 

• Yhteystiedot: Kivääritehtaank. 6, 40100 Jkl, 
taitokeskus@taitokeskisuomi.fi, 050-4130993, 
www.taitokeskisuomi.fi 
 

Olemme saaneet perintönä juuret  
ja siivet, mahdollisuuden visioihin! 

 

 

 

Jyväskylän käsityö- ja 

muotoilukoulun  

ajassa elävä ja uudistuva 

opetus tarjoaa monipuolisesti 

käsityön taiteen perusopetusta 

lapsille, nuorille ja aikuisille 

erilaisissa tekniikoissa ja 

materiaalien tuntemuksessa.  

Cosplay, robotiikka, paperi,  

korut, nukke, huovutus, 

entisöinti, kestävä kehitys ja 

kiertotalous -siinä esimerkkejä 

vuosien varrelta! 

 

Oppilaat voivat hyödyntää 

muotoiluajattelua ja –menetelmiä aina 

kohdatessaan ongelman ja matkallaan 

tehdä parempaa! 

 

Elektroniikkaan ja koviin materiaaleihin painottuvia Nikkariryhmiä 

on ollut Jyväskylässä 2000-luvulta lähtien. Poikien osuus on vuosien 

varrella kasvanut merkittävästi Nikkari- ja TekNikkarit -ryhmien 

myötä. 

 

  

Tekemisen ilo ja kokemukset, yhteiskunta ja kulttuuri, käsillä työskentely, 

muotoilu ja tuotteiden valmistus ovat lähtökohtana omalle käsityöilmaisulle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kasityo-taiteen-perusopetuksessa-2017
http://www.taitokeskisuomi.fi/

